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சேனம் ாட்டம், ேந்தியூர், சபாண்ம அறிவில் நிமனத்தில்  
சசி அபவிபாண இம ழி கருத்ங்கு  

“ானிமன ோர்ந் சபாண் உற்தத்தி ற்றும் தாழில் நுட்தங்கள்” 

சேனம் ாட்டம் ேந்தியூரில் உள்ப சபாண்ம அறிவில் நிமனத்தில் 02.08.2022 
ற்றும் 03.08.2022 ஆகி இண்டு ாட்கள்  " ானிமன ோர்ந் சபாண் உற்தத்தி ற்றும் 
தாழில் நுட்தங்கள் "  குறித் இண்டு ாள் இம ழி கருத்ங்கு மடததற்நது. 
முமணர்.இா.தெகாம்தாள், திட்ட ஒருங்கிமப்தாபர், சபாண்ம அறிவில் நிமனம், 
ேந்தியூர், சேனம் ாட்டம் அர்கள் சற்பும ங்கிணார். அம தாடர்ந்து திரு.சலு, 
சபாண் தும இக்குணர், தணத்துப்தட்டி, அர்கள் ாழ்த்தும ங்கிணார். திரு. 
ாகாென், முன்னிமன விோயி ஓலூர், சேனம் ாட்டம், ேந்தியூர், சபாண்ம அறிவில் 
நிமனத்தின் ாட்ட சபாண் ானிமன மத்தின் மூனம் தகாடுக்கப்தடும் ானிமன 
முன்ணறிவிப்மத ோர்ந் சபாண் ஆசனாேமணகமப தன்தடுத்தி அறுமட கானத்தில் 
மயிணால் ஏற்தட இருந் தயிர் சேத்ம விர்த்து அதிகனாதம் அமடந்ம ேக 
விோயிகளுக்கு எடுத்துமத்ார்.  

 முமணர்.சுத.ாான் சதாசிரிர் ற்றும் மனர், முன்ம ஒருங்கிமப்தாபர் 
(GKMS & DAMU) கானநிமன ஆாய்ச்சி மம், மிழ்ாடு சபாண்ம தல்கமனக்ககம் 
சகாம்புத்தூர், அர்கள் சபாண் கானநிமன ஆாய்ச்சி மத்தில் தேல்தடும் ட்டா 
அபவினாண ானிமன முன்ணறிவிப்மதயும் ற்றும் கிா ாரிாக தகாடுக்கப்தடும் ானிமன 
முன்னிறிவிப்மதயும் தற்றி எடுத்துமத்ார்.  

 முமணர்.சக.சக.சிங் இக்குர், இந்தி ானிமன துமந, புதுதடல்லி, இந்தி ானிமன 
துமநயின் கீழ் தேல்தடும் DAMU & GKMS திட்டத்தின் தேல்தாடுகமப தற்றி எடுத்துமத்ார். 



முமணர்.சே.தானச்ேந்தின், ண்டன ானிமன துமநயின் தேல்தாடுகமபப் தற்றி 
எடுத்துமத்ார். 

 மிழ்ாடு சபாண்ம தல்கமனக்ககத்தின் விரிாக்க கல்வி இக்குர், 
முமணர்.பி.ததா.முருகன் அர்கள் புதி தாழில் நுட்தங்கமப விோயிகளுக்கு தகாண்டு 
சேர்ப்ததில் சபாண் அறிவில் நிமனத்தின் முக்கித்துத்மயும் ற்றும் சபாண் 
அறிவில் நிமனத்தில் விோயிகளுக்கு ங்கப்தடும் தயிற்சிகள் குறித்து எடுத்துமத்ார். 

 மிழ்ாடு சபாண்ம தல்கமனக்ககத்தின் துமசந்ர் முமணர்.த.கீானட்சுமி 
அர்கள், ணது மனமயுமயில் விோத்தில் ானிமனயின் முக்கித்துத்மயும், 
ானிமன முன்ணறிவிப்மத கமடபிடித்து தயிர்கமப உற்தத்தி தேய்மப் தற்றியும், ானிமன 
முன்ணறிவிப்மத தன்தடுத்தி அதிகனாதம் ததறுமப் தற்றியும் எடுத்துமத்து விோயிகளுடன் 
கனந்துமாடிணர். 

 முமணர்.இா.தெகாம்தாள் திட்ட ஒருங்கிமப்தாபர், சபாண்ம 

அறிவில்நிமனம், ேந்தியூர் அர்கள் இந் சசி அபவினாண இண்டு ாள் இமழி 

கருத்ங்கில் சபாண்ம அறிவில் நிமனத்தில் தணிாற்றும் முமணர்.சி.பிதிதா & 

திரு.தே.பிதாகன் ற்றும் அமணரும் சிநப்தாக தணிாற்றிற்கு ன்றி கூறிணார். சலும் 

இக்கருத்ங்கில் கனந்து தகாண்ட தல்சறு விோயிகள், ார்கள், இமபஞர்கள், 

விஞ்ஞானிகள் ற்றும் ஆாய்ச்சிாபர்களுக்கும் ன்றி கூறிணார்.  இக்ருத்ங்கில் 200க்கும் 

சற்தட்சடார் கனந்து தகாண்டு தன் ததற்நார்கள். 

 

          

க்கள் தாடர்பு அலுனர்  
 

 

 
 

 

 
 


